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            10 điểm cần lưu ý về pháp luật lao động 
dành cho doanh nghệp

"Lao động – nguồn nhân lực là một thành phần 
không thể thiếu ở bất kỳ một Doanh nghiệp nào. Có 
được nguồn nhân lực chất lượng là chưa đủ, mà Doanh 
nghiệp với tư cách là người sử dụng lao động còn phải 
có trách nhiệm điều hành, quản lý, tuân thủ và thực thi 
các quy định của pháp luật về lao động một cách hiệu 
quả.

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 
đã có nhiều quy định đổi mới, phù hợp với thực tiễn 
hơn so Bộ luật lao động 2012, vì vậy, để Doanh nghiệp 
tránh được những sai sót, tranh chấp trong quá trình 
quản lý lao động, FDVN đã tổng hợp 10 điểm cần lưu 
ý về pháp luật lao động dành cho Doanh nghiệp."

3.

            Tình huống pháp lý: Bồi thường thiệt hại do phạm tội
       "03 năm trước Công ty em có bị một người lấy danh nghĩa công ty của họ đặt một số 

hàng với trị giá gốc là 181 triệu, sau đó bên em đã báo công an và bạn ấy bị truy nã, bây giờ 
bạn đấy ra đầu thú. Vậy cho em hỏi bây giờ bạn ấy phải bồi thường cho Công ty em là bao 
nhiêu tiền ạ? Em cảm ơn ạ?"

              Tình huống pháp lý: Làm gì để chuộc lại tài sản con đã bán?
         "Do cần tiền chơi game nên con trai tôi cháu B mới 12 tuổi đã được Ông A dụ dỗ bán 

chiếc xe đạp địa hình mà vợ chồng tôi đã cố gắng dành dụm để mua cho cháu đi học, chiếc xe 
được bán với giá 2.000.000 đ. Thấy con đi học về muộn và không có xe nữa nên chúng tôi mới 
biết, bây giờ chúng tôi muốn chuộc lại chiếc xe đạp trên có được không?"

             Tình huống pháp lý: Giấy tờ để được đền bù về đất khi thu hồi làm đường?
              "Năm 1979 bố tôi đi bộ đội về có xin giấy phép hành nghề (sửa xe đạp) tại khu đất thuộc 
địa bàn xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Mấy năm trước bố tôi có làm bìa đỏ 
khu đất đó, do nhà nghèo dột nát giấy tờ giữ được 1 giấy nộp thuế năm 1983 và UBND xã căn 
cứ vào đó cấp bìa đỏ cho bố tôi, nay nhà nước kế hoạch làm đường vào khu đất đó và yêu cầu 
đất có nguồn gốc trước năm ngày 18/12/1980 mới thuộc diện đền bù, nay bố tôi tìm lại được 
Giấy Biên Nhận kinh doanh cấp ngày 11/10/năm 1980 cùng với sự công nhận của những cụ 
già sống cùng thời điểm đó. Như vậy có thể làm căn cứ đủ để chứng minh xác định lại nguồn 
gốc đất của bố tôi không?"

               Những trường hợp Người chứng thực được quyền từ chối chứng thực.

10.

11.   

12.

14.
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10 ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Nguyễn Thị Sương – Công ty Luật FDVN

Lao động – nguồn nhân lực là một thành 
phần không thể thiếu ở bất kỳ một Doanh 
nghiệp nào. Có được nguồn nhân lực chất 
lượng là chưa đủ, mà Doanh nghiệp với tư 
cách là người sử dụng lao động còn phải có 
trách nhiệm điều hành, quản lý, tuân thủ và 
thực thi các quy định của pháp luật về lao 
động một cách hiệu quả.

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2021 đã có nhiều quy định đổi 
mới, phù hợp với thực tiễn hơn so Bộ luật 
lao động 2012, vì vậy, để Doanh nghiệp 
tránh được những sai sót, tranh chấp trong 
quá trình quản lý lao động, FDVN đã tổng 
hợp 10 điểm cần lưu ý về pháp luật lao động 
dành cho Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng có thỏa thuận việc làm, 
tiền lương, tiền công, sự quản lý, điều 
hành, giám sát dù với tên gọi khác thì vẫn 
được coi là hợp đồng lao động

Trước đây Bộ luật Lao động 2012 có định 
nghĩa về người lao động phải là người lao 
động, làm việc theo hợp đồng lao động với 
người sử dụng lao động, do vậy nhiều Do-
anh nghiệp tận dụng quy định này mà không 
ký Hợp đồng mang tên Hợp đồng lao động, 
mà thay vào đó là ký kết các hợp đồng có 
tên gọi khác như Hợp đồng Cộng tác viên, 
Hợp đồng khoán việc… trong khi người lao 
động vẫn làm việc thường xuyên cho Doanh 
nghiệp, các bên có thỏa thuận việc làm, tiền 
lương, tiền công và chịu sự giám sát, điều 
hành của Doanh nghiệp, nhằm mục đích 
“né” trách nhiệm với người lao động, với 
cơ quan có thẩm quyền trong việc đóng Bảo 
hiểm xã hội cho người lao động, không phải 
chi trả các khoản trợ cấp và dễ dàng chấm 
dứt hợp đồng mà phải chịu sự điều chỉnh 
của pháp luật về lao động.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2021 khi Bộ 
luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thì tại 
khoản 1 Điều 3 đã không bắt buộc người lao 
động phải ký kết và làm việc theo một Hợp 
đồng mang tên Hợp đồng lao động nữa, thay 
vào đó, “1. Người lao động là người làm 
việc cho người sử dụng lao động theo thỏa 
thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, 
điều hành, giám sát của người sử dụng lao 
động”. Đồng thời, Khoản 1 Điều 13 quy 
định: “Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng 
tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về 
việc làm có trả công, tiền lương và sự quản 
lý, điều hành, giám sát của một bên thì được 
coi là hợp đồng lao động.”.

Vì vậy, các Doanh nghiệp cần lưu ý khi 
ký kết các hợp đồng có tên gọi khác nhưng 
nội dung có thể hiện việc làm có trả công, 
tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám 
sát thì đây được xác định là Hợp đồng lao 
động, khi đó Doanh nghiệp sẽ là người sử 
dụng lao động và mối quan hệ này sẽ chịu 
sự điều chỉnh của pháp luật về lao động và 
các quy định khác có liên quan.

2. Hợp đồng lao động xác định thời 
hạn chỉ được ký tối đa 02 lần và không 
được sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động 
bằng phụ lục

Điểm c Khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao 
động 2019 đã quy định rõ: “Trường hợp hai 
bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp 
đồng lao động xác định thời hạn thì cũng 
chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người 
lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký 
kết hợp đồng lao động không xác định thời 
hạn”. Như vậy, Hợp đồng lao động xác định 
thời hạn chỉ được ký tối đa 02 lần và lần thứ 
03 sẽ là hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn.
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Để kéo dài thời gian của Hợp đồng lao 
động mà không phải ký Hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn với người lao động 
thì trước đây các Doanh nghiệp thường chọn 
cách ký Phụ lục để điều chỉnh thời hạn của 
Hợp đồng. Nhưng kể từ ngày 01/01/2021, 
thì Bộ luật lao động năm 2019 tại Khoản 2 
Điều 22 không cho phép các bên được thỏa 
thuận sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao 
động.

Ngoài ra, Doanh nghiệp còn có thể bị 
xử phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 
2.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu 
có hành vi sửa đổi thời hạn hợp đồng lao 
động bằng phụ lục hợp đồng lao động làm 
thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết 
theo quy định tại Điều 5 và Khoản 1 Điều 11 
Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Quy định về thời hạn nêu trên không áp 
dụng với hợp đồng lao động đối với người 
được thuê làm giám đốc trong Doanh ng-
hiệp có vốn nhà nước, người lao động cao 
tuổi, người lao động nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam và người lao động là thành viên 
ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao 
động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ.

3. Thời gian cho người lao động thử 
việc tối thiểu là 06 ngày và tối đa là 180 
ngày

Doanh nghiệp và người lao động có thể 
thỏa thuận về thử việc ghi trong hợp đồng 
lao động hoặc bằng việc giao kết hợp đồng 
thử việc. Thời gian thử việc do hai bên thỏa 
thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức 
tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 
một lần đối với một công việc và bảo đảm 
điều kiện theo quy định tại Điều 25 Bộ luật 
lao động 2019, cụ thể:

- Không quá 180 ngày đối với công việc 
của người quản lý Doanh nghiệp theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, 
sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, 
kinh doanh tại Doanh nghiệp;

- Không quá 60 ngày đối với công việc có 
chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên 
môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

- Không quá 30 ngày đối với công việc có 
chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên 
môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, 
nhân viên nghiệp vụ;

- Không quá 06 ngày làm việc đối với 
công việc khác.

Khi kết thúc thời gian thử việc, Doanh 
nghiệp phải thông báo kết quả thử việc cho 
người lao động. Trong thời gian thử việc, 
Doanh nghiệp cũng có quyền hủy bỏ hợp 
đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã 
giao kết mà không cần báo trước và không 
phải bồi thường.

Nếu yêu cầu người lao động thử việc quá 
thời gian quy định, Doanh nghiệp có thể bị 
xử phạt vi phạm hành chính từ 4.000.000 
đồng đến 10.000.000 đồng và buộc trả đủ 
lương, buộc giao kết hợp đồng lao động với 
người lao động theo quy định tại Điều 5 và 
Khoản 2 Điều 9 Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

4. Phải thông báo cho người lao động 
biết trước một thời hạn nhất định khi 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Căn cứ Khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao 
động 2019, Doanh nghiệp chỉ không phải 
báo trước cho người lao động về việc đơn 
phương chấm dứt Hợp đồng lao động nếu:

- Người lao động không có mặt tại nơi 
làm việc sau thời hạn tạm hoãn thực hiện 
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hợp đồng lao động;
- Người lao động tự ý bỏ việc mà không 

có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên 
tục trở lên.

Các trường hợp đơn phương chấm dứt 
Hợp đồng lao động khác, Doanh nghiệp 
phải đảm bảo thông báo trước cho người lao 
động:

- Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao 
động không xác định thời hạn;

- Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao 
động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 
tháng đến 36 tháng;

- Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp 
đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn 
dưới 12 tháng và đối với trường hợp người 
lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị liên 
tục mà chưa phục hồi.

Nếu Doanh nghiệp không báo trước cho 
người lao động về việc đơn phương chấm 
dứt Hợp đồng lao động theo thời hạn luật 
định thì xem như Doanh nghiệp đã đơn 
phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái 
pháp luật và khi đó tùy vào từng trường hợp 
mà Doanh nghiệp có thể sẽ phải gánh chịu 
các hậu quả pháp lý tương ứng như phải trả 
trợ cấp thôi việc, tiền lương, đóng bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
trong những ngày người lao động không 
được làm việc và một khoản tiền ít nhất 
bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao 
động theo Điều 41 Bộ luật lao động 2019.

5. Không được chuyển hẳn người lao 
động sang làm công việc khác so với hợp 
đồng lao động

Điều 29 Bộ luật lao động 2019 nêu rõ 
Doanh nghiệp chỉ được quyền tạm thời 
chuyển người lao động làm công việc khác 
so với hợp đồng lao động khi gặp khó khăn 
đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh 
nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, 
khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu 

sản xuất, kinh doanh.
Thời gian chuyển tạm thời là không được 

quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 
năm; nếu quá thời hạn nêu trên thì chỉ được 
thực hiện khi người lao động đồng ý bằng 
văn bản.

Do đó, Doanh nghiệp không được đơn 
phương chuyển hẳn người lao động sang làm 
công việc khác với các lý do trên mà không 
được sự đồng ý bằng văn bản của người 
lao động. Đồng thời, Doanh nghiệp cũng 
phải quy định cụ thể trong nội quy lao động 
những trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh 
doanh mà người sử dụng lao động được tạm 
thời chuyển người lao động làm công việc 
khác so với hợp đồng lao động.

Một số Doanh nghiệp vì để giảm lương 
của người lao động hoặc vì lý do mâu thuẫn 
cá nhân đã quyết định điều chuyển người 
lao động làm công việc khác với mức lương 
chỉ bằng 85% mức lương cũ, tuy nhiên sau 
60 ngày cộng đồn Doanh nghiệp không cho 
người lao động làm việc tại vị trí ban đầu 
như đã thỏa thuận tại Hợp đồng lao động. 
Với hành vi trên thì Doanh nghiệp có thể bị 
xử phạt vi phạm hành chính từ 6.000.000 
đồng đến 14.000.000 đồng theo Điều 5 và 
Khoản 2 Điều 10 Nghị định 28/2020/NĐ-
CP. Đồng thời, căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 
35 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao 
động cũng có quyền đơn phương chấm dứt 
Hợp đồng lao động với Doanh nghiệp mà 
không cần báo trước.

6. Tiền lương trả cho người lao động 
không được thấp hơn mức lương tối 
thiểu vùng và nếu chậm trả lương thì 
phải trả lãi.

Căn cứ Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 
thì tiền lương bao gồm mức lương theo công 
việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các 
khoản bổ sung khác. Mức lương theo công 
việc hoặc chức danh không được thấp hơn 
mức lương tối thiểu. Như vậy, tiền lương sẽ 
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không được thấp hơn mức lương tối thiểu 
vùng.

Mức lương tối thiểu được xác lập theo 
vùng, ấn định theo tháng, giờ và do Chính 
phủ quyết định và công bố trên cơ sở  
khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc 
gia. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức 
lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị 
định 90/2019/NĐ-CP theo đó:

- Mức 4.420.000 đồng/tháng, đối với 
Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc 
vùng I.

- Mức 3.920.000 đồng/tháng, đối với 
Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc 
vùng II.

- Mức 3.430.000 đồng/tháng, đối với 
Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc 
vùng III.

- Mức 3.070.000 đồng/tháng, đối với 
Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc 
vùng IV.

Tùy vào số lượng lao động mà Doanh  
nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính 
từ 40.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng, 
buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền 
lãi của số tiền lương trả thiếu cho người lao 
động theo quy định tại Điều 5 và Khoản 3 
Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP khi có 
hành vi trả lương cho người lao động thấp 
hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ 
quy định.

Bên cạnh đó, Doanh nghiệp phải trả 
lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người 
lao động. Trường hợp vì lý do bất khả 
kháng mà Daonh nghiệp đã tìm mọi biện 
pháp khắc phục nhưng không thể trả lương 
đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; 
nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì  
Doanh nghiệp có thể phải đền bù cho người 
lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền 
lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy 
động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân 
hàng nơi Doanh nghiệp mở tài khoản trả 

lương cho người lao động công bố tại thời 
điểm trả lương.

Hiện nay, đối với trường hợp người lao 
động phải ngừng việc do tác động trực tiếp 
của dịch Covid-19 như: (i) người lao động 
phải ngừng việc trong thời gian thực hiện 
cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 
quyền; (ii) người lao động phải ngừng việc 
do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa 
theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 
(iii) người lao động phải ngừng việc do 
doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp 
phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống 
dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 
quyền; (iv) người lao động phải ngừng việc 
do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh ng-
hiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng 
lao động hoặc những người lao động khác 
cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp 
đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc 
chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì 
tiền lương của người lao động trong thời 
gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 
Điều 99 của Bộ luật Lao động 2019, cụ thể:

- Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm 
việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc 
được thỏa thuận không thấp hơn mức lương 
tối thiểu.

- Trường hợp phải ngừng việc trên 14 
ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do 
hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền 
lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên 
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không thấp hơn mức lương tối thiểu.
7. Chỉ được cho thôi việc vì lý do phải 

thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh 
tế khi không thể giải quyết được việc làm 
cho người lao động và đã thông báo trước 
30 ngày

Có một thực trạng thường thấy ở các  
Doanh nghiệp là lấy lý do “thay đổi cơ cấu, 
công nghệ, vì lý do kinh tế” để cho người 
lao động thôi việc, bởi cách thức này không 
chỉ đơn giản, đúng luật mà còn giúp Doanh 
nghiệp tiết giảm được nhiều chi phí so với 
việc phải bồi thường khi đơn phương chấm 
dứt Hợp đồng lao động trái luật.

Nhưng Khoản 5 Điều 42 Bộ luật Lao 
động 2019 đã nêu rõ: “Trong trường hợp 
người sử dụng lao động không thể giải quyết 
được việc làm mà phải cho người lao động 
thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm 
theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật này.”.

Theo tinh thần của quy định trên thì Do-
anh nghiệp phải tìm mọi cách để bố trí ổn 
định việc làm cho người lao động, kể cả 
công việc khác có vị trí không tương đương 
cho người lao động như trước thời điểm 
thay đổi cơ cấu, trường hợp “không thể” giải 
quyết được việc làm thì mới phải cho người 
lao động thôi việc.

Trong một số trường hợp, mặc dù người 
lao động đã xây dựng phương án sử dụng 
lao động theo các nội dung luật định nhưng 
lại chưa “nỗ lực” giải quyết việc làm cho 
người lao động và không thông báo trước 
cho người lao động 30 ngày theo quy định 
tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 42 Bộ luật lao 
động 2019. Nếu phát sinh tranh chấp mà 
người lao động chứng minh được Doanh 
nghiệp vẫn có thể giải quyết được việc làm 
cho người lao động nhưng lại không giải 
quyết hoặc chưa thông báo đến người lao 
động trước 30 ngày mà cho người lao động 
thôi việc thì Doanh nghiệp có thể phải gánh 
chịu các hậu quả pháp lý do đơn phương 

chấm dứt Hợp đồng lao động trái luật.
8. Xây dựng và đăng ký nội quy lao 

động bằng văn bản nếu sử dụng từ 10 
người lao động trở lên

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 118 Bộ 
luật lao động 2019 và Điều 69 Nghị định 
145/2020/NĐ-CP thì Doanh nghiệp phải 
ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 
10 người lao động trở lên thì nội quy lao 
động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 
10 người lao động thì không bắt buộc ban 
hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng 
phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao 
động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng 
lao động.

Trước khi ban hành nội quy lao động, 
Doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ 
chức đại diện người lao động tại cơ sở nếu 
có. Nội dung nội quy lao động không được 
trái với quy định của pháp luật về lao động 
và pháp luật có liên quan, ngoài các nội 
dung kế thừa theo quy định của Bộ luật Lao 
động 2012 thì từ ngày 01/01/2021 nội quy 
lao động phải bổ sung thêm các nội dung cơ 
bản sau:

- Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi 
làm việc;

- Trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối 
tình dục tại nơi làm việc;

- Trường hợp được tạm thời chuyển người 
lao động làm việc khác so với hợp đồng lao 
động;

- Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao 
động.

Sau khi ban hành nội quy lao động,  
Doanh nghiệp tiến hành đăng ký nội quy lao 
động đến tại Cơ quan chuyên môn về lao 
động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 
Doanh nghiệp có trụ sở. Đồng thời, gửi đến 
từng tổ chức đại diện người lao động tại cơ 
sở (nếu có) và thông báo đến toàn bộ người 
lao động, đồng thời niêm yết nội dung chính 
ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.
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Nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày 
kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao 
động. Trường hợp người sử dụng lao động 
sử dụng dưới 10 người lao động ban hành 
nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực 
do người sử dụng lao động quyết định trong 
nội quy lao động.

Doanh nghiệp không có nội quy lao động 
bằng văn bản và không đăng ký nội quy lao 
động với cơ quan quản lý nhà nước về lao 
động cấp tỉnh thì có thể bị xử phạt số tiền 
từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
theo Điều 5 và Khoản 2 Điều 18 Nghị định 
28/2020/NĐ-CP.

Tham khảo thêm thủ tục đăng ký nội 
quy lao động tại: http://fdvn.vn/en/hinh-
anh/thu-tuc-dang-ky-noi-quy-lao-dong-tu-
ngay-17-3-2021/

Mẫu nội quy lao động do FDVN biên 
soạn: https://fdvn.vn/mau-noi-quy-lao-
dong-theo-bo-luat-lao-dong-2019/

9. Tham gia, đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 168 Bộ luật lao 
động 2019 thì Doanh nghiệp, người lao động 
phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ quy định tại Điều 85, Điều 86 
Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị định 
số 58/2020/NĐ-CP và Quyết định 595/QĐ-
BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì 
tổng mức đóng Bảo hiểm xã hội của Doanh 
nghiệp là 21,5% và người lao động đóng 
10,5%, tính trên tính trên cơ sở tiền lương 
tháng của người lao động.

Đối với người lao động không thuộc đối 
tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như 
người lao động cao tuổi đã nghỉ hưu, người 
làm việc theo hợp đồng lao động có thời 
hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng …. 
thì người sử dụng lao động có trách nhiệm 

chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một 
khoản tiền cho người lao động tương đương 
với mức người sử dụng lao động đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp cho người lao động theo 
quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 5 và Khoản 6 Điều 
38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP thì Doanh 
nghiệp có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 
đồng đến 150.000.000 đồng nếu có hành 
vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 
hiểm thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu 
trách nhiệm hình sự. Đồng thời, bị buộc truy 
nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 
hiểm thất nghiệp phải đóng, buộc nộp tiền 
lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo 
hiểm xã hội bình quân của năm trước liền 
kề tính trên số tiền, thời gian trốn đóng; nếu 
không thực hiện thì sẽ bị trích từ tài khoản 
tiền gửi của Doanh nghiệp để nộp số tiền 
chưa đóng và lãi của số tiền này tính theo lãi 
suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các 
ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại 
thời điểm xử phạt vào tài khoản của cơ quan 
bảo hiểm xã hội.

Tham khảo thêm bài viết liên quan: http://
fdvn.vn/ngan-chan-viec-tranh-dong-
bao-hiem-xa-hoi-nhin-tu-bo-luat-lao-
dong-2019/

10. Xin cấp giấy phép lao động cho 
người lao động nước ngoài làm việc tại 
doanh nghiệp

Có giấy phép lao động do cơ quan nhà 
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nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp là 
một trong những điều kiện để người lao 
động nước ngoài có thể làm việc tại Doanh 
nghiệp, trừ các trường hợp không thuộc diện 
cấp giấy phép lao động quy định tại Điều 
154 của Bộ luật Lao động 2019 và Mục 2 
Chương II Nghị định 152/2020/NĐ-CP như 
luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép 
hành nghề luật sư tại Việt Nam, người nước 
ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh 
sống trên lãnh thổ Việt Nam,….

Do đó, Doanh nghiệp phải tiến hành các 
thủ tục xin cấp Giấy phép cho người lao 
động nước ngoài gửi Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội nơi người lao động làm việc 
trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao 
động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc 
tại Việt Nam.

Thời hạn của giấy phép lao động không 
quá 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được 
gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 
năm.

Căn cứ Khoản 4 Điều 31 Nghị định 
28/2020/NĐ-CP , tùy vào số lượng người 
lao động mà Doanh nghiệp có thể bị phạt 

tiền từ 60.000.000 đồng đến 150.000.000 
đồng đối hành vi sử dụng lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có 
giấy phép lao động hoặc không có giấy xác 
nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao 
động hoặc sử dụng người lao động nước 
ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn hoặc 
văn bản xác nhận không thuộc diện cấp 
giấy phép lao động đã hết hiệu lực. Ngoài 
ra người lao động còn bị trục xuất khởi Việt 
Nam nếu vi phạm.

Tham khảo thêm những điểm mới về 
giấy phép lao động của người nước ngoài 
tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật Lao 
động 2019 và Luật Đầu tư 2020 tại: http://
fdvn.vn/ban-tin-dien-dan-nghe-luat-so-07-
thang-9-nam-2020/

Trên đây là 10 điểm cần lưu ý về pháp 
luật lao động cho Doanh nghiệp mà Luật sư 
FDVN đã tổng hợp dựa trên quá trình ng-
hiên cứu và thực tiễn hành nghề, tuy nhiên, 
để tối đa hoạt động quản lý lao động được 
hiệu quả và đúng luật thì FDVN khuyến nghị 
Doanh nghiệp nên tìm hiểu thêm các vấn đề 
pháp lý khác về lao động được FDVN cập 
nhật, tổng hợp trên các Website: http://fdvn.
vn/ https://fdvnlawfirm.vn/.
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Tình huống pháp lý.  Bồi thường thiệt 
hại do phạm tội

03 năm trước Công ty em có bị một người 
lấy danh nghĩa công ty của họ đặt một số 
hàng với trị giá gốc là 181 triệu, sau đó bên 
em đã báo công an và bạn ấy bị truy nã, bây 
giờ bạn đấy ra đầu thú. Vậy cho em hỏi bây 
giờ bạn ấy phải bồi thường cho Công ty em 
là bao nhiêu tiền ạ? Em cảm ơn ạ?

Trả lời:
Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty 

Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu 
tư vấn của Bạn, sau khi nghiên cứu các quy 
định pháp luật liên quan, FDVN có một số 
trao đổi như sau:

Theo thông tin mà Bạn cung cấp thì Công 
ty bạn bị một người lấy danh nghĩa Công ty, 
đặt mua hàng có trị giá là 181 triệu đồng, 
bên bạn đã báo Công an, bạn ấy đã bị truy 
nã và giờ ra đầu thú. Với những thông tin 
nêu trên thì tạm thời xác định sự việc của 
Công ty bạn hiện đang được giải quyết theo 
thủ tục tố tụng hình sự.

Trường hợp, người đã thực hiện việc đặt 
mua hàng, lấy danh nghĩa của Công ty bạn 
bị khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử, thì 
Công ty bạn tham gia trong vụ án với tư 
cách là người bị hại, nếu Công ty bạn đã 
thanh toán, bị chiếm đoạt số tiền mua hàng 
nêu trên là 181 triệu đồng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, điều 
tra người bị hại sẽ được lấy lời khai, trình 
bày quan điểm của mình về trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại của bị can đối với người bị 
hại. Khi xét xử, ngoài hình phạt trong tội 
danh đã quy định, người thực hiện hành vi 
còn bị áp dụng các biện pháp tư pháp như 
trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường 
thiệt hại cho người bị hại, chủ sở hữu đối 
với tài sản. Cụ thể, theo quy định tại điểm 
b, khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự 2015 về 
biện pháp tư pháp đối với người phạm tội 
bao gồm: “trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi 

thường thiệt hại”.
Theo quy định tại khoản 1, Điều 48 Bộ 

luật Hình sự 2015: “Người phạm tội phải 
trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho chủ sở hữu 
hoặc người quản lý hợp pháp, phải sửa chữa 
hoặc bồi thường thiệt hại vật chất đã được 
xác định do hành vi phạm tội gây ra.”

Do vậy, trong sự việc của Công ty bạn thì 
người thực hiện hành vi phạm tội phải trả lại 
tài sản đã chiếm đoạt từ Công ty bạn là 181 
triệu đồng về cho Công ty bạn. Trường hợp 
có phát sinh thiệt hại về vật chất do hành vi 
phạm tội gây ra thì người thực hiện hành 
vi phạm tội có thể phải chịu thêm việc bồi 
thường thiệt hại.

Việc bồi thường thiệt hại này được thực 
hiện theo quy định của Chương XX Bộ luật 
Dân sự 2015 về bồi thường thiệt hại ngoài 
hợp đồng. Cụ thể, theo quy định tại Điều 
589 Bộ luật Dân sự 2015 về Thiệt hại do tài 
sản bị xâm phạm:

“Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao 
gồm:

1. Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư 
hỏng.

2. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai 
thác tài sản bị mất, bị giảm sút.

3. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế 
và khắc phục thiệt hại.

4. Thiệt hại khác do luật quy định.”
Như vậy, nếu Công ty bạn tài sản bị xâm 

phạm thuộc các trường hợp nêu trên thì có 



11

quyền yêu cầu người thực hiện hành vi vi 
phạm bồi thường thiệt hại. Khi đưa ra các 
yêu cầu về việc bồi thường thiệt hại thì Công 
ty bạn phải chứng minh được những thiệt 
hại đã xảy ra do hành vi phạm tội, lợi ích 
khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút tương 
ứng với khoảng thời gian bị phạm tội; các 
chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế các 
hành vi phạm tội, các hóa đơn chứng từ phù 
hợp với giá cả thị trường tại thời điểm phát 
sinh chi phí mà Công ty bạn đã thực hiện chi 
để ngăn chặn các hành vi phạm tội.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn trên cơ sở nghiên 
cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến 
tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Bạn.

Luật sư Mai Quốc Việt – Công ty Luật 
FDVN

Tình huống pháp lý. Làm gì để chuộc 
lại tài sản con đã bán?

Do cần tiền chơi game nên con trai tôi 
cháu B mới 12 tuổi đã được Ông A dụ dỗ 
bán chiếc xe đạp địa hình mà vợ chồng tôi 
đã cố gắng dành dụm để mua cho cháu đi 
học, chiếc xe được bán với giá 2.000.000 
đ. Thấy con đi học về muộn và không có xe 
nữa nên chúng tôi mới biết, bây giờ chúng 
tôi muốn chuộc lại chiếc xe đạp trên có được 
không? 

Trả lời:
Cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến 

công ty luật FDVN (FDVN). Đối với yêu 
cầu tư vấn của Quý khách, sau khi nghiên 
cứu các quy định pháp luật có liên quan, 
FDVN có trao đổi như sau:

Theo Khoản 3 Điều 21 Bộ luật dân sự 
năm 2015 quy định: “Người từ đủ sáu tuổi 
đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực 
hiện giao dịch dân sự phải được người đại 
diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân 
sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù 
hợp với lứa tuổi.”

 Điều 125 Bộ luật dân sự năm 2015 quy 
định về giao dịch dân sự vô hiệu do người 
chưa thành niên, người mất năng lực hành vi 
dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, 
làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực 
hành vi dân sự xác lập, thực hiện:  “1. Khi 
giao dịch dân sự do người chưa thành niên, 
người mất năng lực hành vi dân sự, người có 
khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 
hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân 
sự xác lập, thực hiện thì theo yêu cầu của 
người đại diện của người đó, Tòa án tuyên 
bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy định 
của pháp luật giao dịch này phải do người 
đại diện của họ xác lập, thực hiện hoặc đồng 
ý.”

Theo quy định nêu trên, việc người con 
bán chiếc xe để lấy tiền chơi game không 
phải là giao dịch phục vụ nhu cầu sinh hoạt 
hàng ngày phù hợp với lứa tuổi 12, do vậy 
giao dịch này phải được cha/mẹ đồng ý thực 
hiện. Nếu không có sự đồng ý này thì Tòa 
án sẽ tuyên bố giao dịch đó vô hiệu, đôi bên 
trả lại cho nhau những gì đã nhận. 

Từ nhận định đó, FDVN đề xuất với Quý 
khách đến gặp và yêu cầu Ông A trả lại 
chiếc xe đạp cho cháu, đồng thời hoàn trả 
lại số tiền 2.000.000 đ mà cháu B đã nhận 
từ Ông A. Trong trường hợp Ông A từ chối 
hợp tác, Quý khách có thể khởi kiện ra Tòa 
án có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo 
hướng yêu cầu tuyên bố việc mua bán vô 
hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao 
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dịch vô hiệu.
Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 

quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Qúy Khách.

Tống Nguyên Thọ - Công ty Luật 
FDVN

Tình huống pháp lý. Giấy tờ để được 
đền bù về đất khi thu hồi làm đường?

Năm 1979 bố tôi đi bộ đội về có xin 
giấy phép hành nghề (sửa xe đạp) tại khu 
đất thuộc địa bàn xã Bắc Hưng, huyện Tiên 
Lãng, TP Hải Phòng. Mấy năm trước bố tôi 
có làm bìa đỏ khu đất đó, do nhà nghèo dột 
nát giấy tờ giữ được 1 giấy nộp thuế năm 
1983 và UBND xã căn cứ vào đó cấp bìa 
đỏ cho bố tôi, nay nhà nước kế hoạch làm 
đường vào khu đất đó và yêu cầu đất có 
nguồn gốc trước năm ngày 18/12/1980 mới 
thuộc diện đền bù, nay bố tôi tìm lại được 
Giấy Biên Nhận kinh doanh cấp ngày 11/10/
năm 1980 cùng với sự công nhận của những 
cụ già sống cùng thời điểm đó. Như vậy có 
thể làm căn cứ đủ để chứng minh xác định 
lại nguồn gốc đất của bố tôi không? Cảm ơn 
luật sư!

Trả lời: 
Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến 

Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các 
yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi  
nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, 
FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo quy định tại Điều 74 Luật đất đai 
2013 thì nguyên tắc bồi thường về đất khi 
Nhà nước thu hồi đất như sau:

“1. Người sử dụng đất khi Nhà nước 
thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi 
thường quy định tại Điều 75 của Luật này 
thì được bồi thường.

…”.

Và điều kiện được bồi thường về đất 
khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc 
phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì 
lợi ích quốc gia, công cộng đã được Khoản 
1 Điều 75 Luật đất đai 2013 nêu rõ: 

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng 
đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất 
hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây 
gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ 
điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất theo quy định 
của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật 
này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền 
với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà 
có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện 
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất theo quy định của Luật này mà 
chưa được cấp.”.

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì gia 
đình bạn đã được cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, do đó, dẫn chiếu theo 
các quy định nêu trên thì gia đình có thể 
được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi 
đất để làm đường nếu gia đình bạn không 
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thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất 
mà không được bồi thường về đất quy định 
tại Điều 82 Luật đất đai 2013, cụ thể:

- Đất được Nhà nước giao không thu tiền 
sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp 
được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá 
nhân;

- Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền 
thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất 
một lần cho cả thời gian thuê nhưng được 
miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia 
đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện 
chính sách đối với người có công với cách 
mạng;

- Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích 
của xã, phường, thị trấn;

- Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối 
(trường hợp này sẽ được được bồi thường 
chi phí đầu tư vào đất còn lại);

- Đất được Nhà nước giao để quản lý;
- Thu hồi đất được Nhà nước giao, cho 

thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;
- Có văn bản, quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xác định có hành vi vi 
phạm pháp luật về đất đai theo Điều 64 Luật 
đất đai 2013.

Trường hợp gia đình bạn không được bồi 
thường khi cơ quan có thẩm quyền thu hồi 
đất mặc dù có Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất và không thuộc một trong những 
trường hợp không được bồi thường về đất 
khi thu hồi đất, thì gia đình bạn có thể gửi 
khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để 
được giải quyết nhằm đảm bảo quyền và lợi 
ích hợp pháp của gia đình.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Qúy Khách.

Nguyễn Thị Sương – Công ty Luật 
FDVN

*Hình ảnh minh họa: Nguồn internet
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